
Slavernij en 
Slavenhandel

Hoofdstuk 1

Opdrachten
1. Je ouders zeggen ook wel eens dat jij iets moet doen. Toch is dat geen slavernij.  

Wat is het verschil?
2. Ken je landen waar mensen niet vrij zijn? Waarom is daar wel of niet sprake van slavernij?

Antwoorden
1.  Als kind ben je geen eigendom van je ouders, zoals slaven van hun ‘meesters’ zijn. Je hebt 

rechten, waar je ouders rekening mee moeten houden. Maar je ouders hebben al meer 
meegemaakt in het leven en weten daarom soms beter waarom iets wel of niet moet 
gebeuren. Je moet hun dan wel gehoorzamen. 

2. In bijvoorbeeld China en Noord-Korea zijn de mensen niet vrij. Ze mogen niet stemmen 
op een politicus van eigen keuze en ze mogen niet vrij hun mening uiten. Toch zijn zij geen 
slaven. Ze hebben het recht een deel van hun leven zelf te bepalen, terwijl slaven alleen 
moeten doen wat hun ‘eigenaars’ willen. 

Antwoorden
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Hoofdstuk 2

Opdrachten
1. Vind je dat het Athene uit de Oudheid als een echte democratie kan worden gezien? 

Kan een land dat slavernij kent een democratie zijn?
2.  Zoek het verschil tussen horigen en lijfeigenen op. Welke groep had het beter?

Antwoorden
1.  Athene is belangrijk geweest in het verbreiden van het idee dat alle mensen gelijk zijn. 

Volgens onze maatstaven was Athene in de Oudheid echter geen democratie: grote 
 groepen mensen hadden geen inspraak. Bovendien kende men er slavernij.  
Een maatschappij die slavernij kent is per definitie niet democratisch, omdat er van 
 ongelijkheid tussen mensen sprake is.

2.  Horigen waren landbouwers die geen eigenaar waren van het land dat ze bewerkten. 
Ze moesten een deel van de opbrengst afstaan aan hun ‘heer’ en moesten geregeld voor 
hem werk verrichten of voor hem vechten. Horigen mochten wel eigendommen hebben. 
Lijfeigenen hadden het slechter: zij waren niet de eigenaar van hun eigen lichaam. 
Wel mochten ze zelf een gezin stichten en mochten ze niet zonder hun familie worden 
verkocht. 

Hoofdstuk 3

Opdrachten
1.  Wat voor gevoel geeft het jou als je hoort dat Nederland een grote rol heeft gespeeld in 

de internationale slavenhandel?
2.  Wat kan Nederland doen om te laten zien dat er in ons land nu anders tegen slavernij 

wordt aangekeken?

Antwoorden
1.  Denk na en discussieer over of je je kunt/moet schamen voor iets dat je verre voorouders 

hebben gedaan.
2.  Wat kun je doen: excuses aanbieden, herinneringsmonumenten oprichten. Onderwijs over 

het slavernijverleden geven. Herstelbetalingen doen.
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Hoofdstuk 4

Opdrachten
1.  De WIC wist nooit echt winstgevend te worden. Dit kwam door concurrentie.  

Weet je welke landen met de Nederlanders concurreerden?
2.  Hoe zag een WIC-schip eruit?

Antwoorden
1. Nederland moest 

concurreren met 
Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Spanje, 
Portugal. 

2.  WIC-schepen waren 
houten zeilschepen met 
grote masten en veel 
touwen. Ze hadden 
vlaggen, zodat ze 
herkenbaar waren 
als Nederlandse 
schepen. Er waren 
kleine bootjes, 
sloepen, aan boord 
en ze hadden een 
dek en een ruim.

Hoofdstuk 5

Opdrachten
1. Zoek op waar Suriname en de zes Caribische eilanden liggen.
2. Welke tradities in Nederland hebben nog met de Afrikaanse cultuur te maken?

Antwoorden
1.  Gebruik hierbij liever een atlas dan het internet. Of kijk op het kaartje verderop in 

de lesbrief.
2.  Tradities die met de Afrikaanse cultuur te maken hebben zijn bijvoorbeeld Keti Koti, 

het Kwakoe Zomerfestival en winti. In de muziek, kleding en eten zijn ook sporen 
terug te vinden.
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Hoofdstuk 6

Opdrachten
1.  Wat zijn vooroordelen? Welke 

vooroordelen over bevolkings-
groepen ken je? Wat zijn vaak de 
gevolgen van vooroordelen?

2.  Waren de Nederlandse slaven-
handelaren racisten?

Antwoorden
1.  Vooroordelen zijn denkbeelden die 

sommige mensen hebben over 
andere mensen, zonder dat zij echt 
iets weten over die anderen. Ze 
denken dat mensen uit bepaalde 
groepen allemaal hetzelfde zijn. Een 
vooroordeel over Nederlandse 
migranten kan zijn bijvoorbeeld dat 
zij niet genoeg weten over de 
Nederlandse cultuur of slecht 
Nederlands kunnen spreken. 
Surinaamse en Antilliaanse mensen worden vaak als buitenlanders beschouwd, maar het zijn 
gewoon Nederlanders uit Nederlandse koloniën. 
Mensen uit sommige bevolkingsgroepen hebben problemen om werk of een stage te vinden, 
omdat werkgevers op basis van hun achternaam al een mening over hen hebben. 

2. Volgens onze maatstaven waren de Nederlandse slavenhandelaren racisten. Zij vonden dat 
mensen met een donkere huidskleur tot eigendom gemaakt konden worden, terwijl zij 
meenden dat ze dit met blanken niet konden of mochten doen. Deze denkbeelden pasten 
in het tijdsbeeld.

Hoofdstuk 7

Opdrachten
1.  Probeer je in te leven hoe het was om als slaaf de reis naar Suriname te maken.
2.  Wat is een zeemansgraf? Waarom werd dat zo gedaan, denk je?

Antwoorden
1.  Bespreek het gebrek aan hygiëne en privacy, stank, ziekten, onderlinge conflicten. Het was 

moeilijk om aan boord in opstand te komen omdat ze afhankelijk waren van de zeevaart-
lieden, flink gestraft konden worden en verzwakt waren. 

2.  Een zeemansgraf is als men sterft op zee en dan overboord wordt geworpen. De lijken 
konden niet aan boord blijven omdat dat niet hygiënisch was en men er ziek van kon 
worden.
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Hoofdstuk 8

Opdrachten
1.  Wat is een levensverwachting? En hoe hoog is die momenteel ongeveer voor mannen 

en voor vrouwen in Nederland? Waarom zouden slaven minder oud worden?
2. Welke verschillen zijn er tussen het werk dat de slaven deden en het werk dat 

 seizoen arbeiders in de landbouw tegenwoordig doen?

Antwoorden
1.  Een levensverwachting is hoe oud een bepaalde bevolkingsgroep gemiddeld wordt. 

In Nederland is de levensverwachting voor mannen 79,1 jaar en voor vrouwen 82,8 jaar. 
Slaven werden veel minder oud, omdat zij zwaar en vaak ook gevaarlijk werk moesten doen 
en weinig gevarieerd voedsel kregen.

2.  Voor het werk van seizoenarbeiders zijn er veel regels waaraan werkgevers zich moeten 
houden in verband met gezondheid en veiligheid van de werknemers. Seizoenarbeiders 
mogen niet ziek worden door hun werk. Een belangrijk verschil is natuurlijk ook dat zij 
betaald krijgen en zelf ontslag kunnen nemen.

Hoofdstuk 9

Opdrachten
1. Wat vind je van kinder-

arbeid? Wat is het verschil 
met het werk dat je op 
school doet?

2. Als je van een bepaald 
product weet dat het 
door kinderen is gemaakt 
in slechte omstandig-
heden, zou je het dan 
willen kopen? Ken je zo’n 
product?

Antwoorden
1.  Het werk dat je op school 

doet, doe je om je te 
ontwikkelen. Kinderarbeid 
gaat ten koste van een 
kind, het werk dat je op 
school doet is uiteindelijk in je voordeel.

2.  Speelgoed en kleren kunnen gemaakt zijn door kinderen, maar ook bijvoorbeeld chocolade.
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Hoofdstuk 10

Opdrachten
1.  Wat is een guerrillaoorlog?
2.  Als jij een leider was van een slavenopstand, hoe zou je dan te werk gaan?

Antwoorden
1.  Bij een guerrillaoorlog gaat het om het verzwakken door strijders van de tegenstander, niet 

om het veroveren van gebied. De guerrillastrijders zijn in de minderheid, maar door op 
slimme manieren aan te vallen weten zij de machtigere tegenstander te weerstaan.

2.  Bespreek welke offers je ervoor over zou hebben om de vrijheid voor jou of je groep te 
bewerkstelligen. Zou je voor vrijheid willen sterven?

Hoofdstuk 11

Opdrachten
1.  Waarom denk je dat er niet veel abolitionisten waren onder de rijken in Nederland?
2. Hoe zou dat voelen, als je van slaaf een vrij mens wordt?
3.  Waarom moesten de ex-slaven nog tien jaar bij hun oude eigenaar werken? 

Antwoorden
1.  Abolitionisten waren mensen die pleitten voor volledige afschaffing van de slavernij. Rijke 

mensen waren voor slavernij omdat ze dachten dat slavernij van groot economisch belang 
was. 

2. Bespreek hoe het is om zelf te bepalen wat je met je leven doet, wat het betekent om eigen 
bezittingen te hebben, om geld te krijgen voor je werk.

3.  Dit was om de ‘eigenaren’ te helpen bij de overgang. Het belang van de vrijgemaakte slaven 
was hieraan ondergeschikt.
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Hoofdstuk 12

Opdrachten
1.  Wat vind je ervan dat er monumenten bestaan waar mensen stil kunnen staan bij de slaver-

nij uit het verleden?
2.  Moet Nederland excuses aanbieden voor de slavernij? Sommige mensen vinden dat ons land 

schadevergoedingen moet betalen aan de nakomelingen van slaven. Wat vind jij? 

Antwoorden
1.  Een monument oprichten is een vorm van erkenning dat het leed van mensen uit het 

verleden belangrijk is en niet vergeten mag worden. Het monument in Middelburg heeft een 
zwarte kant – de onvrijheid – en een witte kant – de vrijheid – met een rode streep ertus-
sen – het bloed dat slavernij gekost heeft.

2.  De slaven zelf kunnen niet meer profiteren van de excuses of schadevergoedingen. Daarom 
is het goed om aan hun afstammelingen te denken. De geschiedenis van de voorouders 
bepaalt voor veel mensen hoe zij tegen het leven aankijken. Excuses zijn een blijk van 
erkenning van het belang van geschiedenis in het heden. Maar of je met geld het leed kunt 
wegnemen?

Hoofdstuk 13

Opdrachten
1.  Wat betekent Keti Koti?
2.  Met de mutsen – de angisa’s – kunnen vrouwen een boodschap doorgeven.  

Welke boodschappen bijvoorbeeld?

Antwoorden
1.  Keti Koti betekent: het 

verbreken van de 
ketenen.

2.  Angisa’s maken gebruik 
van een soort geheim-
taal die maar bij 
sommigen bekend is. 
Bijvoorbeeld: ‘Bel me 
op mijn mobiel!’ Of: ‘Ik 
zoek verzoening.’ Of: 
‘Laat ze maar praten’.
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Hoofdstuk 14

Opdrachten
1.  Denk je dat slavernij ooit volledig zal verdwijnen uit de wereld? Waarom wel/niet?
2.  Denk je dat slavernij door middel van internationale samenwerking bestreden kan worden?

Antwoorden
1.  Slavernij (en vergelijkbaar onrecht) zal waarschijnlijk nooit verdwijnen. Mensen die anderen 

willen onderwerpen, zullen er altijd zijn.
2. Internationale samenwerking kan leiden tot betere resultaten dan wanneer landen in hun 

eentje beleid bepalen dat is afgestemd op de eigen belangen.

Hoofdstuk 15

Opdrachten
1. Beschrijf in een bladzijde hoe jij denkt over slavernij.
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